
العدد العدد 09
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 15 جمادى األولى جمادى األولى عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 12  فبراير سنة  فبراير سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يلـغـــى مــــن مـيـزانـيــــة سنـــة 2016
 اعــتـمــــــاد قـــــدره خـمـســـــة عـشـــــر مـلـيــونــــا ومـائـتــــان
وثمانــــون ألـــــف دينــــار (15.280.000 دج) مـقيـــّد فـــي
مــيـزانــيــــة تـســيـيـــــر  وزارة اجملـاهــديـــن وفـــي الـبـــــاب
رقــــم 36-03 " اإلدارة اHــــركــــزيـــــــة - إعــــانــــــات Hــــراكــــــز

الراحـــة للمجاهديـــن".

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــخــــصـص Hـــيــزانـــيــة ســـنــة 2016  اعــتــمــاد
قـدره خمـسة عشـر ملـيونا ومـائتـان وثمانـون ألف دينار
(15.280.000 دج) يــــقـــيّـــــد في مـــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر  وزارة
اجملــــاهـــديـن وفي الــــبـــاب رقم 37-01 " اإلدارة اHـــركـــزيـــة -

اHؤتمرات واHلتقيات". 

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـكـلف وزيـر اHـالـيـة ووزيـر اجملاهـدينr كل
فــيــمــا يـــخــصهr بــتــنـــفــيــذ هــــذا اHــرســـوم الــذي يــنــشــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-62 مـؤر مـؤرّخ في خ في 10 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــتـــعـــلق  rيـــتـــعـــلق r2017 ــــوافـق 7 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــةHــــوافـق  اH1438 ا عــام عــام 
بــــشــــروط وضع وســم اHـــطــــابــــقــــة لــــلـــــوائح الــــفــــنــــيـــةبــــشــــروط وضع وســم اHـــطــــابــــقــــة لــــلـــــوائح الــــفــــنــــيـــة

وخصـائـصه وكذا إجراءات اإلشهاد باHطابقة.وخصـائـصه وكذا إجراءات اإلشهاد باHطابقة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

 rناجمHبناء على تقرير وزير الصناعة وا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 99 - 4
rو143 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 90- 18 اHـــــؤرخ في 9
مــحـرم عـام  1411 اHـوافق 31 يــولـيـو سـنـة 1990 واHــتـعـلق

 rبالنظام الوطني القانوني للقياسة

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

 rتمّمHعدّل واHا rنافسةHتعلق باHوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بالتقييسHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرّخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rتمّمHعدّل واHا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اHؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 92 - 65 اHؤرّخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واHـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اHـــواد اHــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

rتمّمHعدّل واHا rستوردةHا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 98 -69 اHؤرّخ
في 24 شـــوّال عـــام 1418 اHــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHــتــضــمن إنــشــاء اHــعــهــد اجلــزائــري لــلــتــقـيــيـس وحتــديـد

rتمّمHعدّل واHا rقانونه األساسي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 464
اHؤرّخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 6 ديسـمبر سنة
rتمّمHعدّل واHا rتعلق بتنظيم التقييس وسيرهH2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHؤرّخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 6 ديسـمبر سنة

rطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 466
اHؤرّخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 6 ديسـمبر سنة
2005 واHـــتـــضـــمن إنـــشـــاء الـــهـــيـــئـــة اجلـــزائــريـــة لـالعـــتـــمــاد

rعدّلHا r"أجليراك" rوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 467
اHــؤرّخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 10 ديــســـمــبــر
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اHنتوجات

rستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكHا
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rهيئات التفتيش -

- هيئات اإلشهاد باHطابقة.

اHـاداHـادّة ة 4 : :  االعــتـمـاد إراديr غــيـر أنه �ــكن أن يـصـبح
إجـبـاريـا من طــرف الـدائـرة الـوزاريــة اHـعـنـيـةr بــالـنـسـبـة
لـهـيـئــات تـقـيـيـم اHـطـابـقــة الـتي تـتــدخل في اجملـاالت الـتي

تمس بالصحة والسالمة والبيئة.

5 : : تُــســلمّ شــهــادة االعــتــمــاد من طــرف الــهــيــئـة اHـاداHـادّة ة 
rأو من طــرف هــيــئــة اعــتــمــاد أخــرى rالــوطــنــيــة لالعــتــمــاد
لــدولـة مـوقّــعـة عـلى اتــفـاقـيــة اعـتـراف مــتـبـادل ثــنـائـيـة أو

متعددة األطراف.  

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـحـدد اHـنــتـوج أو صـنف اHـنــتـوجـات الـتي
تخضع لإلشهـاد على اHطابقـة اإلجباريr �وجب قرار من

الوزير اHعني.

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  يـجب أن حتـدد الالئــحــة الــفـنــيــة إجـراءات
تـــقـــيــــيم اHـــطـــابـــقــــة الـــتي تـــمـــكـن من الـــقـــيــــام بـــاHـــطـــابـــقـــة

للمتطلبات احملددة في الالئحة الفنية.

حتـدد كل الئـحـة فــنـيـة مـسـتـويــات وإجـراءات تـقـيـيم
اHطابقة اHطبقة.

ويـجب أن تـوضح إلـزامـيـة الـقـيـام بـتـقـيـيم اHـطـابـقـة
من طرف هيئات تقييم اHطابقة اHؤهلة لهذا الغرض.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : حتـــدد مـــخـــتـــلف اHـــســـتـــويـــات واإلجـــراءات
اHــطــبــقــة في تــقــيــيم اHــطــابــقــة �ــوجب قــرار مـن الــوزيـر

اHكلف بالتقييس.

 اHـاد اHـادّة ة 9 :  : يـشـكل تـســلـيم شـهـادة اHــطـابـقـة و/أو وسم
اHـــنـــتــوج أو الـــتـــغـــلـــيف اخلـــاص بـه بـــعالمـــة اHـــطـــابـــقــة إذا
اشــتــرطت الـالئــحــة الــفـــنــيــة ذلكr أدلـــة اHــطــابــقـــة لــلــوائح

الفنية.

اHاداHادّة ة 10 :  : ال تسلّم شهـادة مطابقة اHنـتوجات للوائح
الــــفـــنــــيـــة إالّ مـن الـــهــــيـــئــــات اHـــؤهــــلــــة من طـــرف الــــدوائـــر

الوزارية اHعنية.

كـمـا �ــكن إصـدار شـهـادات اHــطـابـقـة لـلــوائح الـفـنـيـة
من طــرف هــيــئـات تــقــيــيم اHــطــابــقــة اHــعــتــمــدة من الــبــلـد
األصلي واHعترف بها في إطار اتفاق االعتراف اHتبادل.

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  : يــــجـــب أن تــــأخـــــــــذ عــــمــــلــــيـــــــة تــــأهــــيـــل
rاالعـتـبـار عــلى اخلـصـوص Xـطـابــقـة بـعــHهـيـئـــــة تـقـيــيـم ا

اHتطلبات اآلتية :

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 153
اHؤرّخ في 30 جمـادى الثانـية عام 1435 اHوافق 30 أبريل
سنة 2014 الذي يحدد شروط فتح مخابر جتارب وحتليل

rاجلودة واستغاللها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

19 XـــادتـــــHــادّة األولى : ة األولى : تــطـــبـــيــقــــــــا ألحـــكــــــــام اHــاداHا
و19 مـكـــــرر مــــن الــقـانــــون رقــــم 04-04 اHــــؤرخ فـــي
5 جــــمــــــــادى األولـــى عــــــــام 1425 اHــــوافــــق 23 يــــونــــيــــــو
سـنـة 2004 واHـتــعـلق بــالـتــقـيـيـسr اHـعــدّل واHـتـمّـمr يـهـدف
هــــذا اHـــرســــوم إلى حتــــديـــد شــــروط وضع وسم اHــــطـــابــــقـــة
لــــلــــوائح الــــفــــنــــيــــة وخـــصــــائــــصه وكــــذا إجــــراءات اإلشــــهـــاد

باHطابقة.

اHاداHادّة ة 2 : : يقصد في مفهوم هذا اHرسومr بـما يأتي:

1 - تـقيـيم اHـطـابـقة :  - تـقيـيم اHـطـابـقة : تـبيـان أن اHـتطـلـبات اHـتـعلـقة
بـــاHــنـــتـــوج واHــســـار والـــنـــظــام  والـــشـــخص أو الــهـــيـــئــة �

احترامها.

2 - اHــــتـــطــــلــــبــــات اخلـــصــــوصــــيـــة :  - اHــــتـــطــــلــــبــــات اخلـــصــــوصــــيـــة : االحــــتــــيــــاجـــات أو
الـرغـبات اHـعـبـر عـنـهـا في وثائـق تقـيـيـسـيـة مـثل الـلوائح

الفنية واHواصفات أو اخلاصيات الفنية.

3 - االعــتــمــاد :  - االعــتــمــاد : شــهــادة  ـــنــوحــة من طـــرف ثــالث له
عـالقــة بــهـيــئــة تــقــيــيم اHــطــابــقــةr تــمــثل اعــتــرافــا رســمــيـا
بــكــفــاءة هــذه األخــيــرة إلجنــاز نــشــاطــات خــاصــة مــرتــبــطــة

بتقييم اHطابقة.

4 - اإلشـــهــاد بـــاHـــطـــابـــقـــة عـــلى اHـــنـــتـــوجــات :  - اإلشـــهــاد بـــاHـــطـــابـــقـــة عـــلى اHـــنـــتـــوجــات : يـــقـــــر
اإلشـــهـــاد بـاHــطـابــــقــة عـلـــى اHـنــتــــوج بـأن هــذا اHـنـتـوج
مـطابق Hميزات خـاصة أو قواعد مـحددة مسبـقا ومراقبة

بدقة.

rـطـابـقـة كفءةHـؤهـلة : هـيــئـة تـقـيـيم اHـؤهـلة :  - الـهـيـئـة اH5 - الـهـيـئـة ا
مــعــيـنــة و/أو مــعــتــمــدة من طــرف الــســلــطــات الــعــمــومــيـة
اHـعـنــيـةr لـلـقــيـام بـأنــشـطـة تـقــيـيم اHـطــابـقـة طـبــقـا لالئـحـة

فنية أو أي مرجع خصوصي آخر.

6 - دليل اHـطابـقة :  - دليل اHـطابـقة : يشـكل دلـيل اHطـابقـة كل وثيـقة
أو وسم أو عالمة تسلّم بعد التقييم.

اHاداHادّة ة 3 : : جتـرى عملية تـقييم اHطـابقة وفقـا للنشاط
الذي تقتضيه بواسطة :

rاخملابر -
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�ــكن أن يـــتــبع طـــبــقــا لــلـــتــنــظـــيم الــســـاري اHــفــعــول
برمـوز توضيـحيـة أو أي عالمة أخرى تـشيـر إلى خطر أو

.Xاستعمال معين

يـتـبع وسم الـعـالمـة "م ج" بـتـعـريف الــهـيـئـة اHـؤهـلـة
إذا نصّت الالئحة الفنية على ذلك.

16 :  : عــــنـــد وضـع وسم الـــعـالمـــة "م ج" أو األمـــر اHــاداHــادّة ة 
بـوضـعـهــاr فـإنّ الـصـانع يـبـX أنّه ضـامـن Hـطـابـقـة اHـنـتـوج
مع جـمـيع الـشروط اHـطـبـقة واحملـددة  في الالئـحـة الفـنـية

التي تنص على وضعه.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : حتت طـائـلـة الــعـقـوبـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا
في الــتــشــريع اHــعــمــول بهr �ــنع وضـع أوســمـة الــعـالمـات
أواإلشـارات أو التسجـيالت  على اHنـتوج بغـرض تضليل
الــــغــــيــــر عن مــــعــــنـى أو عن شــــكـل وسم الــــعالمــــة " م ج" أو

االثنX معا.

اHــــاداHــــادّة ة 18 :  : �ــــكـن وضع أي وسـم  عالمــــة أخـــــرى عــــلى
اHــــنـــــتــــوجr إن لـم يــــكـن له تـــــأثــــيـــــر عــــلـى الــــرؤيـــــة أو عــــلى

الوضوح أو على معنى وسم العالمة " م ج".

اHـاداHـادّة ة 19 :  : تـلـغــى أحـكـــام اHـرســــوم الـتــنـفـيــذي رقم
05 - 465 اHـــــؤرّخ في 4 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1426 اHـــــوافق 6

ديسمبر سنة 2005 واHتعلق بتقييم اHطابقة. 

اHاداHادّة ة 20 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 7 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

rالكفاءة -

rاحلياد -

- االستقاللية.

يجب أن تمنح األولويـة في عملية التـأهيل لهيئات
تقييم اHطابقة اHعتمدة أو تلك التي تكون قيد االعتماد.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : وسم الـعالمـة "م ج" الـتي تـعـني (مـطـابـقـة
جــزائـــريــة)r هي وسم الــعـالمــة الــوحــيــد الـــذي يــشــهــد عــلى

مطابقة اHنتوج للوائح الفنية التي تنص على وضعه.

يــحــدد وسم الــعالمــــة " م ج" الـــذي يــجــســـد شــعـــاره
وخـــصـــائــصـه الــفـــنـــيــة �ـــوجب قـــرار من الـــوزيـــر اHـــكــلف
بــالـــتــقــيــيس وال يــوضـع إالّ عــلى اHــنــتـــوجــات الــتي نــصت

rباستثناء أي منتوج آخر rالالئحة الفنية على وسمها

تتم حمايـة الشعار " م ج" �وجب إيـداع لدى الهيئة
اHكلفة باHلكية الصناعية.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يــوضع وسم الــعالمـة " م ج" عــلى اHـنــتـوج
أو على الـلوحة البـيانيـةr بطريقـة ظاهرة ومـقروءة وغير
قـابــلـة لـإلزالـة. وعـنــدمـا تــكـون طــبـيــعـة اHــنـتـوج ال تــسـمح
بــــذلـك وال تــــبــــرر ذلـكr فــــإنّه يـــــوضع عـــــلى الــــغـالف وعــــلى

الوثائق اHرفقةr إذاما نصت الالئحة الفنية على ذلك.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : ال �كـــن الـقيـــام بـوضــع وســــم  العـالمــة
"م ج" إالّ بعد تسليم شهادة اHطابقة.

ال �ـــــــكـن وضـع وسـم الـــــــعـالمـــــــة " م ج" إالّ مـن طـــــــرف
الصانع أو  ثله حسب الشروط احملددة في هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يــوضع وسم الــعالمـة " م ج" عــلى اHـنــتـوج
قبل وضعه في السوق.

مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 9 جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 6 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة r2017 يــتـضــمن إنــهــاء مـهــام نــائب رئـيسr يــتـضــمن إنــهــاء مـهــام نــائب رئـيس
الـشــركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث عـن احملـروقـات وإنـتـاجـهـا ونـقـلـهــا وحتـويـلـهـا وتـسـويـقـهـا "سـونــاطـراك" اHـكـلف بـالـتـكـريـرالـشــركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث عـن احملـروقـات وإنـتـاجـهـا ونـقـلـهــا وحتـويـلـهـا وتـسـويـقـهـا "سـونــاطـراك" اHـكـلف بـالـتـكـريـر

والبتروكيمياء والتمييع.والبتروكيمياء والتمييع.
ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 9 جـمادى األولى عام 1438 اHوافق 6 فبـراير سـنة r2017 تـنهى مـهام الـسيـد أكلي
رمينيr بصفته نائب رئيس الشركة الـوطنية للبحث عن احملروقات وإنتاجها ونقـلها وحتويلها وتسويقها "سوناطراك"

اHكلف بالتكرير والبتروكيمياء والتمييع.

مراسيم فردمراسيم فردّيةية


